
 

 

BIOSEALER 
 Selador e Acabamento Acrílico 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOSEALER é um selador e acabamento acrílico em um único produto. BIOSEALER 
foi desenvolvido com a mais alta tecnologia representando um avanço na linha de 
tratamento de pisos. Produz um alto brilho e durabilidade oferecendo economia e 
facilidade de aplicação por possuir duas funções num único produto: selador e 
acabamento acrílico.  
  

RECOMENDAÇÕES DE USO 
O piso deverá estar totalmente limpo, isento de ceras, acabamentos e outras sujidades. 
Se for usado removedor para limpeza de outros acabamentos já existentes, deverá ser 
feito enxágüe com detergente neutro (BIODAMP ou BIOCLEANER) até que se elimine 
todo resíduo de removedor. Lembrando que para a aplicação da cera, o piso deverá 
estar completamente seco. 
Aplicar de 5 a 6 camadas finas e uniformes de BIOSEALER, utilizando pano ou mop 
para a aplicação. com intervalos de 40 minutos entre as demãos. 
Manutenção:  
Remover pó e areia do piso com o auxílio de um mop seco, tratado com DUST 
CLEANER. Para fazer a limpeza úmida, utilizar BIODAMP ou BIOCLEANER com 
auxílio de um mop ou lavadora automática com disco de limpeza macio. 
Para restaurar o filme, utilizar CHEMBUFF. 
Antes da reaplicação de novas camadas de cera, recomenda-se uma limpeza profunda 
com REMOCLEANER. 
Rendimento Médio: 40 a 70 m2 por litro. 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico. 
 pH: 8,0 – 9,0 
 Teor de ativos: 26,0 – 32,0% 
 Densidade: 1,015 – 1,030 g/cm³ 
 Viscosidade: 20 – 30 cps 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº. 25351.804001/2010-57. 
  

SEGMENTOS DE MERCADO PARA O USO DE BIOSEALER 
Hotéis, restaurantes, escolas, shoppings, hipermercados, indústrias, hospitais e etc. 
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